RADA GMINY
BRODY
Protokól NrII/2018

Z sesji Rady Gminy Brody odbytej dnia 27 lutego 2018r. o godz. 9,30 w lokalu Urzędu Gminy
Brody.
Tematyka obrad:
1.0twarcie i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Wójta Gminy z realizacji podjętych uchwał
5.Informacja Wójta Gminy z realizacji interpelacji i zapytań zgłoszonych na sesjach i komisjach
Rady
6.Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7.Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Wójta Gminy.
8.Informacja Wójta Gminy co do dalszego funkcjonowania oświaty oraz organizacji roku szkolnego
2018/19w Gminie Brody
9.Informacja Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej o działalności w roku 2017
oraz zamierzeniach na rok 2018
10.Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
11 Wolne wnioski.
12.Zakończenie obrad sesji.
Ad.1
Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Brody Pan Stanisław
Wrona, stwierdzając quorum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na ogólny
stan 15-tu radnych jedna osoba nieobecna (A.Kutera — zwolnienie lekarskie).
W obradach sesji uczestniczyli radni i zaproszeni goście:
-Wójt Gminy
Pani M.Bernat
Pan Jan Kosiela
-Sekretarz Gminy
Pan Sławomir Dziwa- adwokat
Pani D.grudnicka Glina — Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Brodach
- Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
Pan T. Margula
-kierownicy referatów
-Sołtysi
mieszkańcy gminy
-regionalna prasa
Ad.2
Zaproponowana przez prowadzącego sesję tematyka obrad została przyjęta jednogłośnie.

Ad.3
Protokół z sesji z dnia 26.01.2018r został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Realizację uchwał podjętych na poprzedniej sesji omówił Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy
informując, że:
-Uchwały od Nr/1/18 w sprawie zmiany WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Zmiany wprowadzono, uchwała została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwała Nr/2/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zmiany wprowadzono, uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami,
-Uchwała Nr/3/18 w sprawie określenia jednostki obsługującej jednostek obsługiwanych oraz
zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi kasowej.
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwała Nr/4/18 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
Uchwała jest w trakcie realizacji.
-Uchwała Nr/5/18 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Starachowice.
Uchwała jest w trakcie realizacji.
-Uchwała Nr/6/18 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenach będących, przyległych do zbiornika wodnego Brody Iłżeckie, tj zadań
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W chwili obecnej prowadzone są rozmowy w celu zawarcia stosownego porozumienia regulującego
szczegółowy zakres współpracy.
-Uchwała Nr/7/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegół owe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości warunki wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Brody".
Uchwała zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami.
-Uchwała Nr/8/18 w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brody, zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia
wykorzystania dotacji.
Zgodnie z postanowieniami uchwały wprowadzono w życie obowiązujący tryb rozliczania

i przydzielania dotacji dla podmiotów innych niż organ prowadzący placówki oświatowe na terenie
Gminy.
-Uchwała Nr/9/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Brody.
W zawiązku ze zmianą Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami oraz wydanym
rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.12.2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzenie nowego regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Brody ma na celu dostosowanie jego zapisów do w/w
rozporządzenia. Również zmiany w przedmiotowej uchwale zostały podporządkowane analizie
prawnej wykonanej przez Wojewodę Swiętolcrzystkiego.
Uchwała Nr1/10/18 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 111/20/2007 r. Rady Gminy
w Brodach z dnia 23 marca 2007 r w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości podatku rolnego i leśnego ustalenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała została wprowadzona i jest realizowana zgodnie z jej postanowieniami.
Rada Gminy przyjęła informację z realizacji uchwal.
Ad.5
Realizację interpelacji, wniosków i zapytań radnych zgłoszonych na sesji i komisjach Rady
Gminy w miesiącu styczeń 2018r omówił Pan Jan Kosiela —Sekretarz Gminy informując, że:
procedura związana z uregulowaniem stanu prawnego działki nr 1 w miejscowości Styków
ul.Starotorze była jut wielokrotnie przedmiotem analiz i zapytań kierowanych m.innymi do
Starosty Starachowickiego przez Urząd Gminy Brody. Z dokonanych ustaleń wynika, iż w celu
uzyskania tytułu prawnego na rzecz Gminy Brody niezbędne jest uregulowanie stanu prawnego
przez Skarb Państwa, a po jego uzyskaniu Gmina Brody dopiero podejmie dalsze kroki w celu
nabycia działki,
w okresie wiosennym Gmina Brody w porozumieniu z ZDP w Starachowicach rozważy możliwość
wykonania zjazdy z drogi powiatowej na działkę nr 2/5 zlokalizowaną wzdłuż torów kolejowych,
stanowiącą dojazd do terenów prywatnych. Dotychczasowy dojazd zajeżdżoną drogą gruntową
odbywał się przez działkę gminną, której właścicielem jest obecnie osoba prywatna,
-interpelację dotyczącą zamontowania barierek na schodach zewnętrznych przy przystanku
autobusowym w miejscowości Styków ul.Swiętolcrzyska, które zostały zdemontowane podczas
przebudowy schodów przekazano do ODDICiA jako zarządcy drogi, celem bezpośredniego
załatwienia -odpowiedzi na interpelacje Pana Stanisława Wrony
-ul.Graniczna i u1.1Crótka w Dziurowie zaliczone są do kategorii dróg wewnętrznych w myśl ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985. Procedura związana z regulacją stanów prawnych
nieruchomości, w szczególności dróg jest procedurą długotrwałą, wymagającą zaangażowania wielu
osób i instytucji oraz środków finansowych. Obecnie trwają szeroko zakrojone prace związane

z regulacją dróg gminnych w tym dróg wewnętrznych. Po zakończeniu wszczętych i prowadzonych
aktualnie postepowań, będą prowadzone sukcesywnie prace związane z regulacją kolejnych drógodpowiedz na interpelację Pana Leszka Sarny,
- w odpowiedzi na interpelację dotyczącą zabezpieczenia byłego zbiornika na wodę znajdującego
się w pobliżu OSP ICrynIci, który obecnie jest zbyteczny i stanowi jedynie zagrożenie zawalenia,
ponieważ parkują na nim samochody, czasem też ciężarowe informuje się, że: zbiornik ten został
wybudowany w latach 60-tych dla potrzeb pożarnictwa z inicjatywy strażaków z OSP w Krynicach,
w związku z brakiem wody do gaszenia częstych w tym czasie pożarów. W związku z powyższym
zwrócono się pismem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
z prośbą o wydanie opinii, czy przedmiotowy zbiornik figuruje w ewidencji zbiorników
przeciwpożarowych i jest niezbędny do awaryjnego zaopatrywania w wodę samochodów
pożarniczych. Po jej wydaniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie
przedmiotowego zbiornika bądź jego zasypanie,
-Komendant Komisariatu w Brodach odpowiedział na wnioski dotyczące: garażowania
samochodów przez mieszkańców w niedozwolonych miejscach, wałęsających się psach
i wywożeniu śniegu na ulicę przy odśnieżaniu swoich posesji informując, że powyższe zagadnienia
zostały ujęte w zadaniach do służby dla patroli Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Brodach.
Policjanci pełniący służbę będą zwracali szczególną uwagę na ujawnienie w/w zagrożeń
bezpieczeństwa. Ponadto proszą o przekazywanie na bieżąco informacji np. telefonicznie na 112
lub 997 o ujawnieniu wszelkich nieprawidłowości. Zgłoszeń można również dokonywać
anonimowo za pośrednictwem aplikacji internetowej Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwaodpowiedzi na interpelacje Pana Janusza Adamus,
-budynek po byłym sklepie GS „Samopomoc Chłopska" w miejscowości Jabłonna zlokalizowany
na dz. Nr 274/2 stanowi własność Gminy Brody na podstawie księgi wieczystej 1(BH/00046545/9.
GS „SCh" nie posiada tytuł u prawnego do przedmiotowego budynku. Syndyk masy upadłościowej
GS „Samopomoc Chłopska" w likwidacji z/s w Brodach Pan D.Polański zwrócił się do Gminy
Brody o zakup nakładów w postaci budynku handlowo-usługowego, jednak nie wskazał tytułu
prawnego do przedmiotowej nieruchomości. Z uzyskanej opinii prawnej wynika, iż należy powołać
komisje i wejść do przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym skierowano pismo do
Syndyka informujące o przejęciu budynku- odpowiedz na interpelacje Pana Marka Jedlińskiego.
-na ul.Wyskiej w Kuczowie zachowane jest rozmieszczenie lamp oświetleniowych co drugi słup
(przyległe słupy posiadają lampy). W związku z powyższym brak jest zasadności instalowania
dodatkowej lampy oświetleniowej pod nr 2 —odpowiedz na interpelację Pani Jadwigi Bonia.
-do 1 maja br. zostanie wykonana szczegółowa analiza ustalenia dodatkowych miejsc, aby
w okresie letnim zostały ustawione pojemniki na odpady orz toalety- odpowiedz na wniosek
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
Dyskusja:
-Pan J.Adamus —jeżeli zbiornik na wodę nie zagraża bezpieczeństwu to może pozostać,

-Pan St.Wrona- otrzymał już odpowiedz z GDDKiA, że barierki powrócą na schody do 30.03.br.
-zwrócił się również o pomoc do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie przejęcia działki na
rzecz Gminy Brody i aby służebność przejazdu była w akcie notarialnym,
-Pani Wójt potwierdziła, że wpłynęły dodatkowe informacje i sprawa jest wtoku.
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad. 6
Wójt Gminy Brody złożył informacje z pracy między sesjami:
03.02.2018r- II halowe zawody wędkarskie młodzieży okręgu kieleckiego PZW,
- spotkanie sprawozdawcze OSP Styków,
05.02.2018r- konferencja prasowa dotycząca programu rządowego Maluch+, na której obecni byli:
Poseł Województwa Swiętokr-zyskiego Pani Maria Zuba, Senator Pan Krzysztof Słoń i Wójt Gminy
Brody jako reprezentant Swiętolcrzyskich Samorządowców,
06.02.2018r-spotkanie z Wójtem Gminy Pawłów Panem Markiem Wojtasem w sprawie podpisania
porozumienia w sprawie partycypacji kosztów inwestycji polegającej na modernizacji drogi ICrynkiGębice,
-podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim wraz z Panią Skarbnik o dofinansowanie projektu
w ramach RPO Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie: „Zwiększenia
aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody,
08.02.2018r — spotkanie z Vice Prezesem Stowarzyszenia „EKO Rozwoju Wsi Rudnik" Panią
Bożeną Kania w sprawie omówienia zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą
wewnętrzną przez pracownika z urzędu Gminy Brody,
10.02.2018r- Spotkanie sprawozdawcze OSP Ruda. Udzielenie 2-ch ślubów cywilnych.
14.02.2018r- msza św. odprawiona w intencji Pani Józef" Kutera, mieszkanki Boru Kunowskiego,
która obchodziła setne urodziny i złożenie jej życzeń od Premiera Pana Mateusza Morawieckiego,
Wojewody Swiętolcrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek i Samorządu Gminy Brody,
17.02.2018r—Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni,
21.02.2018r —odebranie promesy dofinansowania na dwa punkty opiekuna dziennego w wysokości
121.600,00z1
23.02.2018r —urlop wypoczynkowy,
26.02.2018r —Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy. Spotkanie z Senatorem
Panem Jackiem Wł osowicz oraz Dyrektorem Biura Parlamentarnego Ministra Sprawiedliwości
Prokuratora Generalnego Panem Mariuszem Goska w sprawie dofinansowania do samorządu
z funduszu sprawiedliwości.
-oraz przyjęcie interesantów w liczbie 36 osób i bieżąca praca urzędu.
Dyskusja:
-Pan J.Adamus —zapytał o finansowanie drogi do Gębie,

-Pani Wójt — odpowiedziała, iż prawdopodobnie będzie po połowie z Gminą Pawłów, choć
trwają
rozmowy z Nadleśnictwem i ze służbami Wojewody.
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad.7
Radni w głosowaniu jawnym rozpatrzyli poniższe uchwały zgłoszone przez Wójta Gminy
•
Brody, oraz pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady Gminy.
-Uchwał a NrII/11//18 w sprawie wprowadzenia zmian WPF Gminy Brody na lata 2018-2026
Uchwał a została podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrII/12/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Uchwała został a podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrII/13/18 w sprawie zmiany Uchwały NrII/17/2017 Rady Gminy Brody z dnia •
15 lutego 2017 roku . (przedłużono okres obowiązywania dopłat do 1m3 ścieków płynnych do czasu
wejścia w życie nowych taryf).
Uchwała został a podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrII/14/18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 5 lat w trybie
bezprzetargowym Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu i Aktywności Lokalnej „STYKOVIA"
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we wsi Styków stanowiącej część działek nr
3/9 i 258/1 będących własnością Gminy Brody
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwał a NrII/15/18 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad przyznawania
i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody
Zmiana dotyczy doprecyzowania zapisu, iż radny powinien brać udział w posiedzeniach komisji, do
której został wybrany potwierdzając swoją obecność podpisem na liście obecności, która jest
podstawą do wypłaty diet.
Uchwała została podjęta jednogłoś nie.
Uchwała NrII/16/18 w sprawie zmian w Statucie Gminy Brody..
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
-Uchwał a NrII/17/18 w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usł ug Wspólnych Gminy Brody
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała NrII/18/18 w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych oraz zabezpieczaniu
imprez.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.8
Pani Dorota Grudnicka Glina dyrektor Centrum Usł ug Wspólnych w Brodach złożyła
informację na temat zamierzeń co do dalszego funkcjonowania systemu oświaty w Gminie Brody
w roku szkolnym 2018/19.
W roku bieżącym na terenie Gminy Brody funkcjonuje:
-8 szkół prowadzonych przez Gminę Brody (4 szkoł y podstawowe i 4 zespoły szkolne wraz
z przedszkolami),
2 szkoły prowadzone przez stowarzyszenia (w Stawie Kunowskim i w Rudniku),
- 1 przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie.
Wydatki na oświatę w szkołach prowadzonych przez Gminę w roku 2017 wynosiły:
11.712.211,96z1, a w szkoł ach prowadzonych przez stowarzyszenie i osobę fizyczną:
2.126.011,46z1. kwota wydatków zaplanowana na 2018 rok uwzględnia powstanie w szkołach
nowych oddział ów klasVIII oraz ostatniego rocznika gimnazjum.
Rok 2017 był rokiem rekordowym jeśli chodzi o.pozyskanie środków. Do różnych typów działań
pozyskano kwotę 2.141.027,42z1 przy wkładzie gminy 371.196,10zł
Realizowane są następujące programy i projekty:
„Bezpieczna+",
-pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej
-zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
-kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w soł ectwach Adamów i Ruda oraz
wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych,
zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
-program rządowy aktywna tablica,
-program „Maluch+ 2018".
Pani Dyrektor przedłożyła również Radzie Gminy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
Gminę Brody w 2017 roku.
Pani E.Fogiel —przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa —docenia
ciężką pracę dyrektorów szkół i ref. Inwestycji w UG , który pomagał w pozyskiwaniu środków
finansowych. Rada Gminy aprobowała te działania i wspólnie został wypracowany kształt oświaty,
który dobrze działa. Obecny rząd wspiera oświatę i umożliwia pozyskiwanie środków
z różnych programów od Wojewody i z Ministerstwa. Efektem jest wydane prawie 14 mln.zł. Radni
dziękują wszystkim służbą za dotychczasową pracę.
Dyskusji nie było.
Rada Gminy przyjęła złożoną informacje.

Ad.9
Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach w 2017
roku złożył Pan Dyrektor Tomasz Margula.
Działalność Centrum opierała się o posiadaną bazę materialną i kadrową. Działają 4 świetlice w:
Brodach, Kuczowie, Stykowie i Krynicach oraz centrum sportowo-rekreacyjne w Brodach. Kadrę
stanowi 9 pracowników etatowych. Opiekę nad grupami artystycznymi sprawowali:
-Pan Jerzy Kłonica —kapelmistrz Orkiestry Dętej,
Pan Marek Basa —instruktor zespołów śpiewaczych,
Pan Mił osz Waimann —instruktor studia piosenki.
Budżet CKiAL w 2017 roku zamknął się kwotą 668.444,75z1. Z dotacji zainstalowano: bramki na
boisku pił karskim„ zakupiono kosiarkę do koszenia boisk pił karskich, projektor mulimedialny do
organizowania seansów kina świetlicowego, zakupiono 50 szt.składanych krzeseł, doposażono
świetlice w nowe zestawy gier mulimedialnych i planszowych oraz uzupełniono drobny sprzęt
treningowy do prowadzenia zajęć w szkółce piłkarskiej.
W 2017 roku uczestniczono i zorganizowano:
rozgrywki piłkarskie drużyny „Kamienna" Brody
-turnieje i zawody sportowe,
imprezy kulturalne, obrzędowe i integracyjne,
-zespoły ludowe prezentowały się również na wielu imprezach poza terenem Gminy Brody
uczestnicząc w konkursach, przeglądach oraz różnych imprezach zdobywając nagrody
i wyróżnienia,
-młode solistki zdobywały wiele nagród i wyróżnień,
-w świetlicy w Stykowie prężnie działa grupa nieformalna ALLE BABIU.,
świetlica w Kuczowie prowadzi różnorodne zajęcia dla dzieci i osób starszych,
świetlica w Brodach prowadzi aerobik, zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci od 6 do 12 lat
i wyświetla seansy kinowe
Plan działalności CKiAL na 2018 rok będzie realizowany również w oparciu o posiadaną bazę
materialną i kadrową i dotację w kwocie 620.000z1. Dotychczasowe działania Centrum znalazły się
w planie pracy na 2018 rok, a największą imprezą skierowaną do ogółu mieszkańców gminy Brody
będzie festyn w dniu 11.08., którego gwiazdą będzie zespół BOYS. Ze względu na 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się różne imprezy związane z tą rocznicą,
a m.innymi „Rajd Gwiażdzisty" ukierunkowany głównie na dzieci i młodzież. Rok zostanie
zakończony sylwestrem pod gwiazdami. Na zrobienie palmy wielkanocnej będzie kwota 150z1
Potrzeby:
-zakup nowocześniejszych komputerów,
szkolenie pracowników do zajęć tematycznych i animatorskich,
-zakup nowego środka transportu.
Dyskusja:
-Pani J.Bonia —dziękuje za współpracę w świetlicy w Kuczowie,
-Pan St.Wrona —dziękuje za wkład pracy Pana Dyrektora i wszystkich pracowników CKiAL

w Brodach. Wszystko dobrze działa i nie mamy się czego wstydzić, a imprezy są organizowane na
wysokim poziomie. Zyczy realizacji założonego planu pracy na 2018 rok.
Pani E.Fogiel — prosi o zwiększenie ofert dla osób dorosłych poprzez organizowanie marszów
„nordic walking".
Rada Gminy przyjęła złożoną informację.
Ad.11
Interpelacje —zapytania, wnioski pisemne złożyli:
Pan Leszek Sarna— proszę o ustawienie tablicy z nazwą na ul.Krótkiej i ul:Zdrojowej
w Dziurowie ,
Pan Tadeusz Bernaciak —proszę o naprawę nawierzchni drogi (ubytki, pęknięcia w poprzek
drogi) naprzeciw posesji nr 40 w Rudzie ul.Duża, droga gminna
proszę dowieszenie dodatkowej lampy oświetleniowej na słupie nr 22 ul.Nad Zalewem w Rudzie.
Ze względu na zróżnicowanie terenu na tym odcinku jest to konieczne. Proszą mieszkańcy ul.Nad
Zalewem.
Pan Tomasz Budzyń— na prośbę mieszkańców ul.Poprwcznej w Krynkach zwracam się z prośbą
o zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego na słupie nr 10. Nadmieniam, że po wymianie w/w
słupa lampa oświetleniowa nie wstała ponownie zamontowana.
Pani Bonia Jadwiga —proszę o remont drogi na ul.Mokrej w Kucwwie.
Ad.12 Wolne wnioski:
-Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z:
pozytywnymi opiniami VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
zawartymi w uchwałach z dnia 30.01.2018r.:
Nr24/1/2018 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej
Gminy Brody na 2018 rok — Gmina Brody ma możliwość sfinansowania planowanego w uchwale
budżetowej na 2018 rok deficytu budżetu w kwocie 5.765.128z1
Nr25/1/2018 w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu—opinia pozytywna.
-Ustawą z dnia 11 stycznia 2018r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
W ustawie z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2017r poz.1875 i 2232)
wprowadzono zmiany m.innymi:
-sporządzania imiennego wykazu głosowań radnych w przypadku nie podejmowania uchwał
jednogłośnie,
-nagrania z obrad rady gminy będą udostępniane w BIP na stronie gminy,
-kadencja rady będzie trwać 5 lat od dnia wyboru.

-po obradach sesji o godz.12.30 pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zapraszają na spotkanie nit dopłat bezpośrednich i składania wniosków.
-Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów. Ziemi Kieleckiej ogłosił konkurs „Sołtysa Roku 2017" pod
patronatem marszałka województwa Adama Jarubasa. Zgłoszenia są przyjmowane do 31.03.2018r,
a nagrody i wyróżnienia wręczane dn. 23.06.2018r na Zjeździe Sołtysów w Wąchocku.
-Sołtysi na piśmie zwrócili się z prośbą o dobrowolną składkę na leczenie byłej sołtys z Rudy.
-Pan T.Bernaciak — przekazał podziękowania od Pani Niny za wsparcie finansowe na jej leczenie.
Ad.13
Przewodniczący Rady o godz.12,15 zakończył obrad sesji Rady Gminy Brody po zrealizowanit
całego planu posiedzenia. Przybliżony termin następnej sesji ustalono na dzień 28 marca 2018 roku
o godz.9,30 - tematyka z planu pracy.
Posiedzenia Komisji:
-Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów — w dniu 26.03.2018r godz. 15,00
-Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 27.03.2018r o godz.14,00.

Protokołowała: W.Wójcik.
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